
Ponad 400 dzieci z 
Dzierżoniowa wyjedzie 
niebawem na „zielone 
szkoły”, organizowane 
przez miejskie placówki 
oświatowe. 

Wyjazdy do Ustronia 
Morskiego, Jastrzębiej Góry, 
Zakopanego czy Karpacza 
miasto dofinansuje kwotą 28 
tys. zł. Pieniądze z budżetu 
otrzymają gimnazja, placówki 
podstawowe oraz publiczne 

i niepubliczne przedszkola. 
131 przedszkolaków i 276 
uczniów podstawówek i gim-
nazjów będą spędzać czas na 
nauce oraz zabawie. 

Dofinansowanie do organi-
zacji wyjazdów otrzymały SP 
nr 5 (2 100 zł), SP nr 6 (3 080 
zł), SP nr 9 (6 400 zł), G nr 1 
(2 560 zł), ZG nr 3 (6 200 zł), 
PP nr 1 (1 000 zł), PN nr 3 
(1 850 zł), PN nr 4 (3 760 zł), 
PN nr 6 (1 350 zł).

W tym roku upływa termin 
ważności pierwszych 
„plastikowych” dowodów 
osobistych. Dokumenty 
tożsamości wydane w 2001 roku 
tracą ważność. 

Warto więc sprawdzić, do kiedy 
możemy posługiwać najważniejszym 
dowodem tożsamości. Obowiązek 
wymiany dowodu osobistego powsta-
je z chwilą zmiany danych, upływu 
terminu ważności, utraty dokumentu, 
uszkodzenia lub powstania innej oko-
liczności utrudniającej ustalenie toż-
samości osoby. Termin ważności do-
wodów osobistych wydanych w 2001 
roku upływa dla 1054 osób. Do końca 
maja wniosek o nowy dowód złożyło 
niespełna trzystu mieszkańców. Kosz-
ty wymiany dowodu ograniczają się 
dziś wyłącznie do wykonania aktual-
nej fotografii. Szczegółowe informacje 
uzyskają Państwo w Wydziale Spraw 
Obywatelskich dzierżoniowskiego 
urzędu, pokój nr 7,  tel. 74 645 08 29,  
74 645 08 03. Formularze dostępne są 
na stronie Biuletynu Informacji Pub-
licznej oraz w Biurze Obsługi Klienta, 
stanowisko „C”.

Zachęcamy mieszkańców 
Dzierżoniowa do 
składania propozycji 
inwestycji, które 
zostaną zrealizowane w 
najbliższych latach. 

Coroczna aktualizacja 
Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego rozpoczyna się 
właśnie od zebrania pro-
pozycji od mieszkańców i 
organizacji społecznych. 
Wnioski do WPI składa-
ją również dzierżoniowscy 
radni. Dlaczego miasto pyta 
o inwestycje? – Doskonale 
znam potrzeby inwestycyjne 
z punktu widzenia rozwoju 
Dzierżoniowa, jako duże-
go organizmu, ale wiem, że 
z punktu widzenia miesz-
kańca każdego domu, ulicy 
czy osiedla wyglądają one 
zupełnie inaczej. I dlatego 
właśnie każdego roku proszę 
mieszkańców, by wskazywali 
swoje propozycje. Mogą to 
robić osobiście, składając w 
urzędzie specjalny wniosek 
lub poprzez radnych – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun.  Kolejnym 
etapem prac nad aktualizacją 
WPI jest analiza i ocena każ-
dej propozycji według jedne-

go systemu punktacji, a uzy-
skany wynik wpływa na czas, 
w którym zadanie zostanie 
zrealizowane. – Najwyżej 
punktowane są zadania, na 
które istnieje możliwość po-
zyskania pieniędzy z Unii 
Europejskiej oraz te, które 
wpływają na poprawę ja-
kości życia mieszkańców i 

rozwoju przedsiębiorczości 
– dodaje burmistrz. Po doko-
naniu oceny każdy mieszka-
niec, który złożył wniosek, 
otrzymuje pisemną odpo-
wiedź i z informacją o tym, 
czy propozycja znalazła się 
w Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym.

Obowiązujący dziś plan 

inwestycji dostępny jest na 
stronie internetowej mia-
sta oraz w Biurze Obsługi 
Klienta. Wnioski inwesty-
cyjne, których wzór dostęp-
ny jest na stronie www.
dzierzoniow.pl w zakładce 
„Inwestycje w mieście”, 
mieszkańcy mogą składać 
do 30 czerwca. 

Dzieci pojadą w góry i nad morze

Miasto dofinansowało 
„zielone szkoły” 

Uczniowie z Dzierżoniowa pojadą w tym roku na „zielone 
szkoły” nad morze i w góry. Miasto dofinansowało wyjaz-
dy kwotą 28 tys. zł 

Odpowiedź na to pytanie umożliwi udział Dzierżoniowa w 
pilotażowym projekcie, do którego zaproszono sześćdziesiąt 
miast z 25 krajów Unii Europejskiej. Dzierżoniów testuje 
specjalny zestaw narzędzi informatycznych, którego os-
tateczna wersja będzie wykorzystywana do oceny, na ile 
dokumenty strategiczne oraz realizowane przez samorządy 
projekty są zrównoważone. Więcej na stronie 2

Czy nasze miasto rozwija się 
w sposób zrównoważony? 

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun uczestniczył w zor-
ganizowanej przez Kancelarię Prezydenta uroczystości 
z okazji  Dnia Samorządu Terytorialnego i spotkał się z 
Bronisławem Komorowskim. Szczegóły na 3 stronie

Prezydent dla samorządowców

Coraz więcej mieszkańców 
Dzierżoniowa przekonuje się 
do nordic walking. Widać to 
najlepiej rano i popołudniami 
na obrzeżach miasta, gdzie 
wyposażeni w specjalne kijki 
spacerowicze tworzą już czasa-
mi niemałe grupki. Nordic walk-
ing to nie tylko spacer z kijkami. 
By móc w pełni wykorzystać za-
lety tej formy rekreacji, warto się 
stosować do kilku podstawow-
ych zasad dotyczących techniki 
chodzenia. O cieszącej się coraz 
większ-ą popularnością formie 
rekreacji czytaj na stronie 4

Nordic walking dla seniorów

Dzierżoniów aktualizuje Wieloletni Plan Inwestycyjny

Zaproponuj inwestycję

Każda realizowana w mieście inwestycja swój „żywot” zaczyna w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Dzierżoniowa. Do końca kwietnia miasto czeka na propozycje mieszkań-
ców. Na zdjęciu remontowana ul. Rzeźnicza

Wymiana dowodów wydanych w 2001 roku

Sprawdź swój dowód 

Dziesięć lat minęło od wydania pierwszych „plastikowych” dowodów osobistych. 
Dokumenty tożsamości musi w tym roku wymienić ponad tysiąc mieszkańców
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15 maja odbyła się 
uroczystość, podczas 
której burmistrz 
Dzierżoniowa Marek 
Piorun wręczył 
mieszkańcom medale 
za 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. 
Odznaczenia nadane 
przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej odebrało 27 
par. Uroczystość w 
kinoteatrze „Zbyszek” 
zakończył występ 
Zespołu Pieśni i Tańca 
Ślężanie. Wyjątkowi 
jubilaci wpisali się 
także do kroniki miasta.  

Rocznice małżeńskie 
rozpoczynają tzw. gody 
papierowe, obchodzone po 
roku małżeństwa. W po zło-
tych mamy szmaragdowe 

lub platynowe (55 lat), dia-
mentowe (60 lat). Najdłuż-
sza stażem rocznica małżeń-
ska – dębowa – obchodzona 
może być przez pary, które 
wytrwały w związku mał-
żeńskim 80 lat. 

Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie – na-

dawany jest przez rozpo-
rządzeniem prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wnioski o nadanie medalu 
przedstawiają Prezydentowi 
wojewodowie. Na awersie 
medalu, na okrągłej tar-
czy pokrytej różową ema-
lią umieszczone są dwie 

srebrzone, oksydowane 
róże. Na rewersie widnieje 
monogram RP, a w otoku 
napis „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. Medal 
zawieszony jest na różowej 
wstążce szerokości 35 mm z 
pionowym białym paskiem 
pośrodku szerokości 4 mm. 

15 maja 2011 roku w organizowanej przez Dzierżoniów  
uroczystości Złotych Godów uczestniczyli: 

Janina i Henryk Adwentowie, Helena i Jan Łękawscy, Irena i Jan Sztanderowie, Krystyna i 
Kazimierz Witczakowie, Kazimiera i Kazimierz Kineccy, Halina i Edward Budniakowie, Zofia i 
Leon Czabanowie, Zofia i Marian Pawłowscy, Zofia i Zdzisław Słomińscy, Irena i Eugeniusz 
Fuchsowie, Zofia i Zdzisław Żyłowie, Marianna i Józef Niemcowie, Maria i Tadeusz Kaczoro-
wie, Jadwiga i Tadeusz Pająkowie, Maria i Jan Gajosowie, Filomena i Jan Szpalikowscy, Zofia 
i Apolinary Kliemannowie, Marianna i Józef Wojtaszewscy, Helena i Andrzej Nowaccy, Józefa 
i Eugeniusz Pierzyńscy, Halina i Adam Skałeccy, Mirosława i Mirosław Sulikowscy, Teresa 
i Stefan Chłostowie, Krystyna i Stanisław Kobiałkowie, Lidia i Zenon Szymorowie, Janina i 
Adam Burzyńscy, Janina i Jan Zdunkowie.

Przez siedem lat pracował 
społecznie na rzecz 
rozwoju dzierżoniowskiej 
przedsiębiorczości. 
Jako członek komisji 
kwalifikacyjnej 
rozpatrywał kierowane 
do Funduszu Poręczeń 
Kredytowych wnioski. 

Czesław Kita zakończył 
swoją pracę w Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego.

Szóstego maja podczas po-
siedzenia rady nadzorczej FPK 
członkowie rady oraz zarządu 
dziękowali swojemu koledze 
za udział w rozwoju funduszu, 
pomoc mieszkańcom Dzierżo-
niowa w podejmowaniu pierw-
szych biznesowych decyzji i 
wsparcie, na które zawsze mo-
gli liczyć. – Osoby, z którymi tu 
pracowałem, zmieniały się, a ja 
trwałem – mówił żatrobliwie, 
odbierając podziękowania Cze-
sław Kita, który jako jedyny 
pełnił swoje obowiązki od po-
czątku powołania pierwszego 
składu komisji, tj. od grudnia 
2003 roku. Przez siedem lat 

uczestniczył niemal we wszyst-
kich posiedzeniach komisji, 
która w tym czasie spotykała 
się 93 razy. Pan Czesław Kita 
jest doradcą podatkowym, od 
lat prowadzi Biuro Rachun-
kowe, przez okres społecznej 
pracy w Funduszu Poręczeń 
Kredytowych służył swoją wie-
dzą i doświadczeniem. Fundusz 
Poręczeń Kredytowych działa 
od 2003 roku. – Zajęć społecz-
nych jest tyle, że wystarczy dla 
wszystkich – zachęca jeden ze 
współtwórców funduszu, który 
udzielił już 135 poręczeń na 
kwotę 3.695.121,50 zł. Zaowo-
cowało to powstaniem 28 no-
wych firm i zatrudnieniem dla 
125 osób. Komisja kwalifika-
cyjna FPK liczy pięć osób, każ-
da z nich reprezentuje jednego z 
udziałowców funduszu. Jest to 
ciało opiniodawczo-doradcze 
zarządu, powołane do rozpatry-
wania wniosków o poręczenia. 
Decyzję o przyznaniu poręcze-
nia podejmuje zarząd FPK, by 
tak się mogło stać konieczna 
jest uchwała z pozytywną opi-
nią komisji kwalifikacyjnej.  

Przez najbliższy 
tydzień uczniowie 
dzierżoniowskiego 
Zespołu Gimnazjów nr 3 
gościć będą rówieśników 
z Lanškroun. 

Celem zagranicznej współ-
pracy jest poznanie podo-
bieństw i różnic wśród gimna-
zjalistów, integracja uczniów 
oraz zwiedzenie miasta i jego 
okolic. Młodzież z Czech bę-
dzie mogła zobaczyć m.in. 
arboretum w Wojsławicach, 
palmiarnię w Lubiechowie, 
Zamek Książ czy henrykow-
ski Klasztor Cystersów. Ucz-
niowie spędzać będą czas 
nbiorąc udział w konkursach, 
przygotowaniu multimedial-
nych prezentacji, przybliżają-
cych znane w obydwu krajach 
postacie oraz na przełamywa-
niu bariery językowej. Reali-
zowany przez szkoły projekt 
zakłada wrześniową wizytę 
uczniów Zespołu Gimnazjów 

nr 3 w Lanškroun oraz dalsze 
kontakty, głównie poprzez In-
ternet. 

Współpraca szkół wyni-
ka z ponaddziesięcioletniego 
partnerstwa Dzierżoniowa i 
Lanškroun. 

Lanškroun  położone jest 
na wschodzie Czech, w naj-
bardziej wysuniętej na po-
łudnie części Gór Orlickich, 
na wysokości 380 m n. p. m. 
Widnieje na tle głębokich la-
sów z systemem stawów, wy-
korzystywanych do rekreacji i 
sportu, zarówno w lecie, jak i 
w zimie.

Lanškroun ma duży rynek 
z renesansowym Ratuszem, 
ale nie jest to jedyna atrakcja 
miasta. Miasto szczyci się 
bogatymi tradycjami muzycz-
nymi i różnorodnymi grupami 
muzycznymi, stąd tradycja 
organizacji festiwali orkiestr 
dętych czy jazzowy grup ama-
torskich. 

Czy nasze miasto rozwija się w 
sposób zrównoważony? 

Odpowiedź na to pytanie umożliwi 
udział Dzierżoniowa w pilotażowym 
projekcie, do którego zaproszono 
sześćdziesiąt miast z 25 krajów Unii 
Europejskiej. Dzierżoniów testuje 
specjalny zestaw narzędzi informa-
tycznych, którego ostateczna wersja 
będzie wykorzystywana do oceny, na 
ile dokumenty strategiczne oraz re-
alizowane przez samorządy projek-
ty są zrównoważone. – Konieczność 
zapewnienia wzrostu gospodarczego 
przy jednoczesnym zapobieganiu roz-
warstwieniu społecznemu, wyrówny-
waniu szans oraz podnoszeniu jakości 
środowiska to najtrudniejsze zadanie 
w zarządzaniu miastem. Zdecydowa-
liśmy się na udział w tym projekcie, 
ponieważ mamy świadomość, jak bar-
dzo istotny jest zrównoważony rozwój 
Dzierżoniowa – mówi zastępca bur-
mistrza Wanda Ostrowska. Sposób 
wykorzystania RFSC prezentował 12 
maja w dzierżoniowskim urzędzie 
przedstawiciel holenderskiego insty-
tutu „NICIS” Ruud Dorenbos, któ-
ry na zlecenie Komisji Europejskiej 
zajmuje się technicznym wsparciem 

dla miast testujących nowe narzędzie.  
– Testowanie RFSC polega na spraw-
dzeniu w praktyce, czy jest ono zro-
zumiałe, co należy udoskonalić i czy 
odpowiada ono polskiej specyfice samo-
rządowej. Przy okazji, już na etapie fazy 
testowej, wykorzystujemy je do spraw-
dzenia, na ile nasza strategia rozwoju 
zapewnia zrównoważony rozwój miasta 
– mówi Małgorzata Krupska, odpo-

wiadająca za współpracę z NICIS. Dba-
nie o zrównoważony rozwój jest szcze-
gólnie istotne dla przyszłości miasta. To 
pewnego rodzaju gwarancja, że każda z 
istotnych dla mieszkańców dziedzin ży-
cia jest rozwijana odpowiednio do po-
trzeb. Od 2012 roku z ostatecznej wersji 
Reference Framework for Sustainable 
Cities będą mogły korzystać wszystkie 
miasta Unii Europejskiej. 

Doskonalenie zarządzania

Równowaga w rozwoju 

Ruud Dorenbos z NICIS Instytut (z lewej) pomaga polskim miastom (Dzierżo-
niów, Warszawa, Sochaczew i Tczew) w testowaniu programu pomocnego w 
ocenie zrównoważonego rozwoju polskich i europejskich miast

Jubileusze mieszkańców

Złote Gody dzierżoniowskich małżeństw

Współpraca polsko-czeska

Spotkania z uczniami 
z Lanškroun

Gospodarka

Zmiany w Funduszu 
Poręczeń Kredytowych
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Burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun uczestniczył 
w zorganizowanej 
przez Kancelarię 
Prezydenta uroczystości 
z okazji  Dnia Samorządu 
Terytorialnego i spotkał 
się z Bronisławem 
Komorowskim.

- Święto samorządu to 
dzień triumfu wspaniałej, 
mądrej idei, która przeorała 
polską rzeczywistość i budo-
wała nowe możliwości – po-
wiedział prezydent Bronisław 
Komorowski na spotkaniu z 
samorządowcami. W ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego 
z okazji „Dnia Samorządu 
Terytorialnego” prezydent 
Bronisław Komorowski 
odznaczył zasłużonych sa-
morządowców. Prezydent po-
wiedział także, że doszło do 
porozumienia między rządem 
a samorządowcami w spra-
wie ograniczenia deficytu. 
– W ramach Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu udało się 

znaleźć rozwiązanie, o które 
zabiegałem – porozumienie 
w kwestii wspólnoty myślenia 
o tym, co stanowi zagrożenie 
dla państwa polskiego – więc 
nadmierne zadłużenie – a po-

trzebą znalezienia rozwiązań, 
które by nie ograniczały szans 
na inwestycje także na pozio-
mie właśnie samorządu – mó-
wił Bronisław Komorowski. 

Dzień Samorządu Teryto-

rialnego jest świętem o cha-
rakterze państwowym, ob-
chodzonym 27 maja od 2000 
roku. Upamiętnia on pierwsze 
wybory samorządowe z 27 
maja 1990 roku.

„Porozumienie 
burmistrzów europejska 
inicjatywa ochrony 
klimatu” – pod takim 
tytułem Stowarzyszenie 
Gmin Polska Sieć 
„Energie Cites” 
oraz Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy 
zorganizowały 5 maja 
konferencję poświęconą 
ochronie środowiska 
oraz promocji gmin 
uczestniczących w 
inicjatywie Komisji 
Europejskiej. 

Dzierżoniów jest jednym 
z dziesięciu polskich miast, 
które w ubiegłym roku za-
decydowały o wdrożeniu 
planów obniżenia emisji za-
nieczyszczeń oraz zobowią-
zały się do składania szcze-
gółowych raportów z działań 
wpływających na ochronę 
środowiska. 

O tym, w jaki sposób wy-
wiązujemy się z przyjętej de-
klaracji i jak staramy się dbać 
o ochronę środowiska, mówił 
w Warszawie burmistrz Ma-
rek Piorun, podczas spe-
cjalnej prezentacji miasta.  
– Nasze dokonania najlepiej 
obrazuje poziom CO2 w mie-
ście. Na przestrzeni ostatniej 
dekady udało się obniżyć 
emisję o ponad 6%, a warto 
pamiętać, że w tym czasie 
Dzierżoniów rozwinął poten-

cjał gospodarczy. Celem, któ-
ry zgodnie z porozumieniem 
musimy osiągnąć w 2020 
roku, jest obniżenie emisji 
CO2 o 20% – mówił bur-
mistrz Marek Piorun w czasie 
prezentacji Dzierżoniowa. W 
których obszarach miasto ma 
znaczący wpływ na środowi-
sko? – Przede wszystkim to 
mieszkalnictwo, oświetlenie 
uliczne, system ciepłowniczy 
i termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Ważne są także działania 
edukacyjne i promocja ochro-
ny środowiska – twierdzi in-
żynier miejski i członek za-
rządu Stowarzyszenia Gmin 
Polska Sieć „Energie Cites 
Zygmunt Kuc. W konferen-
cji wzięły udział polskie i 
zagraniczne samorządy. „Po-
rozumienie Burmistrzów” to 
inicjatywa Komisji Europej-
skiej przeznaczona dla miast 
europejskich zainteresowa-
nych przyłączeniem się do 
walki ze zmianami klimatu i 
poprawiającymi w ten sposób 
komfort życia swoich miesz-
kańców. Przystępując do tego 
porozumienia burmistrzowie 
zobowiązali się do zrówno-
ważonego zarządzania ener-
gią oraz do przekroczenia 
celu energetycznego Unii Eu-
ropejskiej, jakim jest ograni-
czenie emisji CO2 o 20% do 
2020 roku. 

Jerzego Kaszyńskiego, 
Jerzego Pizłę i Mieczysława 
Jeruzalskiego rozstrzelano 
w dzierżoniowskim więzieniu 
i potajemnie pogrzebano na 
terenie dzierżoniowskiego 
Cmentarza Parafialnego. 

Ponad sześćdziesiąt lat po tych tra-
gicznych wydarzeniach zamordowa-
nych Polaków pożegnano z honorami, 
podkreślając ich wyjątkową postawę. 
W chwili wykonywania egzekucji bo-
haterowie walki o prawdziwie wolną 
Polskę mieli 31, 24 i 20 lat, żona Je-
rzego Kaszyńskiego spodziewała się 
dziecka. – Kiedy zabrali męża – wspo-
minała po latach wdowa po Jerzym 
Kaszyńskim – powiedzieli, że mam się 
nie martwić, bo tylko coś wyjaśnią i 
mąż wróci do domu. Losów zamordo-
wanych nie udało się do końca wy-
jaśnić. Pomimo prowadzonych przez wrocławski oddział IPN-u badań oraz przeszukania w 2008 roku cmentarza, 

m.in. z wykorzystaniem georadaru, 
nie udało się odnaleźć ciał ofiar reżi-
mu. 

Zorganizowana 12 maja uroczy-
stość, oraz odsłonięta tego dnia tab-
lica ma upamiętniać tragedię, do któ-
rej doszło w 1947 roku i wyjątkową 
postawę ludzi dążących do wolności. 
Mimo upływu czasu, ceremonię bar-
dzo przeżywała wdowa po Jerzym Ka-
szyńskim. Na Cmentarzu Parafialnym 
moment odsłonięcia tablicy był chwi-
lą wyjątkową. Warto pamiętać, że to, 
o czym wcześniejsze pokolenia mogły 
jedynie marzyć, zawdzięczamy właś-
nie bohaterskiej i niezłomnej posta-
wie ludzi, którzy w imię ideałów byli 
gotowi i zapłacili najwyższą cenę. To 
właśnie ma nam przypominać skrom-
ny obelisk postawiony na dzierżo-
niowskim cmentarzu.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Prezydent dla samorządowców

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i burmistrz Dzierżoniowa Ma-
rek Piorun w czasie spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Historia pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej

Warto pamiętać

W uroczystościach zorganizowanych przez miasto, powiat, dzierżoniowski deka-
nat oraz wrocławski IPN uczestniczył biskup świdnicki Ignacy Dec. Obok burmi-
strza Dzierżoniowa wdowa po zamordowanym w 1947 roku Jerzym Kaszyńskim

Na cmentarzu parafialnym przy asyście Wojska Polskiego odsłonięto 12 maja 
tablicę upamiętniającą śmierć Jerzego Kaszyńskiego, Jerzego Pizły i Mieczy-
sława Jeruzalskiego

Ekologia

Jak chronimy 
środowisko?

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun prezentuje dokona-
nia miasta związane z ochroną środowiska

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 
jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, 

od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi. 
Członkami Stowarzyszenia są polskie gminy oraz firmy 
prywatne i stowarzyszenia. Stowarzyszenie należy do 
Europejskiej Sieci „Energie Cités” mającej siedzibę 
w Besançon we Francji. Główne cele działalności to 
doradzanie gminom to m.in. promowanie energii od-

nawialnej; pokazywanie, jak efektywnie wykorzystywać 
energię i przedstawianie innowacyjnych technologii.
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Coraz więcej mieszkańców 
Dzierżoniowa przekonuje się do 
Nordic Walking. Widać to najlepiej 
rano i popołudniami na obrzeżach 
miasta, gdzie wyposażeni w 
specjalne kijki spacerowicze tworzą 
już czasami niemałe grupki.   

Nordic Walking to nie tylko spacer z 
kijkami. By móc w pełni wykorzystać za-
lety tej formy rekreacji, warto się stosować 
do kilku podstawowych zasad dotyczą-
cych techniki chodzenia. Dzierżoniowscy 
seniorzy mogą je poznać korzystając z 

oferty Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej, który ogłosił zapisy do grupy 
nordic walking. Zajęcia odbywać się będą 
w maksymalnie piętnastoosobowych gru-
pach. W trakcie spacerów z instruktorem 
będzie można zmierzyć ciśnienie i poznać 
techniki chodzenia oraz rozgrzewki.   

Wymyślony przez grupę fińskich le-
karzy i wybitnych sportowców w latach 
dwudziestych ubiegłego stulecia sposób 
chodzenia z kijkami początkowo był do-
datkowym treningiem dla narciarzy. To 
łagodny i prosty do opanowania sport, 

którym najważniejsza zasada dotyczy 
synchronizacji ruchów – prawy kij ma 
uzyskać kontakt z podłożem w momen-
cie, gdy stawiamy na nim lewą piętę i 
odwrotnie.   

Dzięki regularnym treningom można 
znacznie poprawić sprawność sercowo-
naczyniową, zredukować nadciśnienie, 
poziom cukru i cholesterolu we krwi. To 
także rewelacyjny sposób, by złagodzić 
lub usunąć sztywność wokół szyi i bar-
ków u ludzi siedzących godzinami przy 
komputerze oraz zestresowanych co-
dziennymi problemami. 

Uprawianie nordic walking jest tak-
że bardzo skutecznym sposobem na 
spalenie zbędnych kalorii, to również 
przyjemna i tania forma aktywnego 
spędzania czasu z przyjaciółmi. Każde-
go roku rośnie liczba osób, które w ra-
mach TRAKTU wybierają właśnie trasę 
dla sympatyków tego sportu. Dzierżo-
niowskich seniorów zainteresowanych 
zapisami do grupy nordic walking za-
praszamy do siedziby Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej, przy ul. Krasickie-
go 25, tel. 74 831-13-20, ddpsdzierzo-
niow@o2.pl.

Na sportowo i aktywnie 
dzierżoniowska 
młodzież spędzi 
tegoroczne wakacje. 
Miasto już ogłosiło 
pierwsze konkursy 
na dofinansowanie 
wakacyjnych zajęć, 
przygotowywanych 
przez kluby sportowe 
oraz instytucje pożytku 
publicznego. Pieniądze 
otrzymają organizatorzy 
wycieczek, półkolonii w 
mieście i wyjazdów nad 
morze. W lipcu i sierpniu 
w Dzierżoniowie odbywać 
się będą m.in. zajęcia na 

basenie, na torze BMX 
oraz specjalne zajęcia 
do młodzieży z wadami 
postawy i młodzieży 
usportowionej. 

W osobnym konkursie 
pieniądze zostaną przekazane 
miejskim placówkom oświato-
wym. W tegorocznym budże-
cie na organizację zajęć waka-
cyjnych miasto zabezpieczyło 
66 tys. zł. Oferty konkursowe 
można składać do 1 czerwca. 
O wynikach konkursu poinfor-
mujemy w kolejnym wydaniu 
„Gońca”, informacja zostanie 
także opublikowana na stronie 
www.dzierzoniow.pl. 

Więcej swobody na 
drodze mają od soboty 
rowerzyści. 

Nowe przepisy o ru-
chu drogowym są bardziej 
przyjazne dla wybierają-
cych dwa kółka. Warto, by 
poznali je także kierowcy 
podróżujący na co dzień 
samochodami. Listę zmian 
otwiera możliwość poru-
szania się środkiem pasa 
na skrzyżowaniu. Ma to za-
pobiec sytuacjom, gdy wy-
przedzające na skrzyżowa-
niu rowerzystę auto skręca 
w prawo i zajeżdża drogę. 
Po zjechaniu ze skrzyżowa-
nia rowerzysta musi trzy-
mać się możliwie najbliżej 
prawej krawędzi jezdni. 
Kolejna istotna zmiana w 
przepisach dopuszcza jaz-

dę rowerzysty chodnikiem. 
Można to robić podczas 
bardzo złej pogody, np. 
oblodzonej jezdni czy sil-
nego wiatru. Rowerzysta 
na chodniku  zawsze musi 
ustępować pierwszeństwa 
pieszym. W sytuacji, gdy 
auta stoją w korku lub jadą 
powoli możliwe jest wy-
przedzanie prawą stroną 
jezdni.  

Dwóch rowerzystów 
może jechać obok siebie, 
o ile nie utrudniają w ten 
sposób ruchu. Oprócz tych 
zmian nowe przepisy do-
puszczają przewóz dzieci 
w specjalnych przyczep-
kach połączonych z rowe-
rem. Zmian w przepisach 
jest więcej. Ich wykaz oraz 

objaśnienia można bez kło-
potu znaleźć w Internecie. 
– Podoba mi się ten kie-
runek zmian i jestem ich 
zwolennikiem – mówi dla 
strony www.dzierzoniow.
pl  Stanisław Kopcio, wi-
ceprezes dzierżoniowskie-
go klubu rowerowego „Dęt-
ka”. – Prawo powinno nam 
służyć i odejście od nieży-
ciowych przepisów to dobre 
rozwiązanie. Warto jednak 
pamiętać, że nie wszyscy 
od razu będą znać nowe 
przepisy, a ograniczenie 
zaufania i zdrowy rozsądek 
są przydatne i przy kiero-
waniu autem, i przy jeździe 
na rowerze – dodaje jeden 
większych dzierżoniow-
skich zwolenników dwóch 
kółek. 

Idealnym pod względem 
bezpieczeństwa rozwiąza-
niem są ścieżki rowerowe. 
Mogą one być wydzielone 
w pasie drogowym lub sta-
nowić osobne ciągi komu-
nikacyjne. Łączna długość  
ścieżek rowerowych w 
Dzierżoniowie przekroczy-
ła już 10 kilometrów. Nie 
jest najgorzej, zważyw-
szy, że w naszym mieście 
jest łącznie 80 kilometrów 
dróg. 

Dzierżoniowscy rowe-
rzyści mogą bezpiecznie i 
bez przeszkód dojechać do 
Bielawy czy Pieszyc. Od 
niedawna znacznie więk-
szym zainteresowaniem ro-
werzystów cieszy się nowa 
droga do Uciechowa. 

Dzierżoniów miasto sportu

Rowerem środkiem drogi

Ścieżki rowerowe w Dzierżoniowie
Złota (780 m) 

Strefowa (2040 m)
Zachodnia (875 m) 

Piastowska (1035 m) 
Sikorskiego ( 1190 m) 

łącznik Różane-Jasne (120 m) 
Batalionów Chłopskich (1035 m) 

Kilińskiego (290 m)
łącznik Piastowska-Świdnicka (273 m)

Świdnicka (934 m)
Daszyńskiego (500 m)

os. Jasne (łącznik do ul. Przesmyk) (224 m)
Ciepłownicza-Pieszycka (369 m)

Ścieżka rowerowa pomiędzy Dzierżoniowem i Pieszycami 

Dofinansowanie letniego wypoczynku

Dzierżoniowskie wakacje bez nudy 

Dzierżoniów miasto sportu

Nordic Walking dla seniorów

O coraz większej popularności Nordic Walking w naszym mieście świadczy m.in. rosnąca co roku liczba uczestników 
TRAKT-u wybierających trasę przygotowaną właśnie dla tej dyscypliny


